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Starosta občanům

Vážení spoluobčané,

všechny Vás s blížícím se koncem roku upřímně zdravím
a jako každý rok Vám sdělím základní informace o činnosti
obce a to především v oblasti investic, ale nejen těch.
Mám velkou radost, že se nám podařilo vybudovat sportovně-zábavní park, tedy místo, kde najdou sportovní vyžití
všechny věkové skupiny nás obyvatel Halenkova. Jsem přesvědčen a zájem dětí i veřejnosti to potvrzuje, že všechny
herní prvky, sportoviště i sociální a společenské zázemí budou hodně využívány. Velký zájem o toto zařízení projevují
i obyvatelé celého údolí Vsetínské Bečvy a zvýší se tím
i atraktivita naši obce pro turisty.
Toto zařízení v hodnotě díla vyšší 9 mil. Kč nám umožní
i pořádání sportovních a kulturních akcí, které mají v naší
obci již dobrou tradici. Proto děkuji hasičům, fotbalistům,
myslivcům, pracovníkům škol, knihovny, farnosti prostě
všem zájmovým organizacím a občanům, kteří se podílí
a jsou aktivní v práci pro obec a v pořádání společenských
akcí.
Halenkovské slavnosti, závod horských kol, turnaje kopané, cvičení hasičů mají již pevné místo v kalendáři a jsou
úspěšné a hojně navštěvované.
V roce 2012 jsme pokračovali i v opravách našich komunikací. Investovali jsme více jak 1,5 mil. Kč do oprav komunikací U Šťulků, Dinotice – Kožůšek, Malý Provazníček,
Dinotice-Tomancovi, cesta za tribunou a další drobné opravy včetně úprav překopů po výstavbě kanalizace pod Břehy.
Mohu spoluobčany ujistit, že snahou zastupitelů obce je
zajistit finančně i další opravy komunikací.
To samé mohu konstatovat pokud se týká pokračování
úprav hřbitova včetně chodníků a realizace chodníku do údolí Černé. K jeho zhotovení je však nutný souhlas vlastníků
všech dotčených pozemků touto stavbou a mrzí mně, že tyto
souhlasy zdaleka od všech vlastníků nemáme. Budeme však
dále jednat a vysvětlovat velkou prospěšnost stavby pro
ochranu života a zdraví našich občanů i občanů Huslenek.
V tomto roce jsme rovněž dokončili práce na odstranění
nepotřebné slepé části vlečky v bývalém armádním velkoskladu a vznikl tak nový otevřený prostor, který bude využit
k prospěchu obce. Mrzí mně, že jsme nebyli tento rok úspěš-
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ní v žádosti o dotaci na odstranění a revitalizaci zbylé části
AV, která stále hyzdí a rozděluje naší obec.
V příštím roce tj. v roce 2013 by měl být vyhlášen dotační
titul na likvidaci těchto kontaminovaných území Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR. Věřím, že uspějeme a celé území bude
revitalizováno, otevřeno občanům a připraveno na budoucí
využití.
V těchto dnech dokončujeme společně s investorem VaK
Vsetín, a.s. rozšíření páteřní sítě vodovodu v údolí Hluboké.
Na tuto naváže oprava investorem poškozené části komunikace a v následných letech po připojení občanů – vybudování přípojek i celkové oprava této přístupové cesty.
V tomto roce jsme projekčně připravili i zateplení přístavby (sálu) lidového domu a hasičské zbrojnice. S potěšením
konstatuji, že jsme byli v těchto projektech úspěšní a vybráni
z velmi mnoha žádostí o finanční podporu. Dílo v hodnotě
více jak 7 mil. Kč bychom měli realizovat již v příštím roce.
Rovněž je připraven projekt a podána žádost na investiční
akci „Revitalizace náměstí“ s vybudováním chodníku od železniční zastávky ke kostelu, parkoviště u Liďáku a propojení
náměstí a hřbitova.
Chtěl bych poděkovat všem podnikatelům, živnostníkům,
všem pracovníkům poskytujícím služby našim občanům, že
pomáhají zajišťovat chod obce a potřeby nás všech.
Řešíme i nepříjemné věci ovlivňující život našich obyvatel.
Myslím tím problematiku prašnosti a hlučnosti, svozu komunálního a nebezpečného odpadu i zdlouhavých tahanic týkající se přijetí nového územního plánu. Schválení územního
plánu (dokumentu, který je pro obec i občany závazný) ovlivňuje mnoho dotčených orgánů především ochránců přírody
z řad CHKO a NATURY 2000 a závazná stanoviska k návrhu
plánu podávají další instituce kraje a okresu. Věřte, že naše
snaha, práce a jednání vedou k řešení i těchto problémů,
které však nejsou jen v pravomoci obce a pracovníků obecního úřadu.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem především hodně
zdraví, pěkné prožití vánočních svátků a do celého příštího
roku jen to nejlepší.
Děkuji mým spolupracovníkům a všem Vám, kterým není
naše obec lhostejná, Vám kteří s dobrou vůlí pomáhají prospěšné nápady a záměry realizovat a problémy řešit.
Váš starosta
Ing. Jiří Lušovský

Zaměstnanci Obce Halenkov přejí všem
Halenkovjanům krásné svátky vánoční
a mnoho zdraví a štěstí v roce 2013!
Z kroniky obce

Církevní záležitosti a zdravotnictví

Na vesnicích Horního Vsacka se začátkem 20. století mohla na prstech spočítat hospodářská stavení, která nebyla zadlužena. Na vině bývala nejčastěji kořalka. Od Karlovic

po Vsetín stálo kolem silnice více než 15 hospod a co mnozí
hospodáři vydělali na Vsetíně při prodeji domácích výrobků,
na zpáteční cestě téměř stačili propít.
Dne 18. dubna 1902 odešel z Halenkova kaplan Dp. Alois
Heroudek. Místo něj přišel kaplan Antonín Kovařík
z Karlsthalu ve Slezku. Ten však o prázdninách 1903 odešel
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historie obce

do Spálova ve Slezsku a nově přišel Dp. Jaroslav Hlobil.
Zdejším farářem byl stále Dp. František Procházka.
V červnu 1902 zemřel v naší obci dlouholetý hrobník pan
Jan Baroň, čp. 56.
Okresním lékařem byl roku 1902 jmenován MUDr. Josef
Zelenka. R. 1902 se v obcích Horního Vsacka epidemicky
vyskytovala úplavice.
Velikonoce a židovské svátky připadaly v roce 1903
na stejný den – 13. duben. To prý se nestalo od roku 1328!
Dne 20. července 1903 zemřel papež Lev XIII., narozený
v roce 1810. Novým papežem byl 4. srpna zvolen Qiuseppe
Sarto a přijal jméno Pius X.
V neděli 17. července 1904 byl slavnostně posvěcen v kapli na Radhošti nový oltář a na něm obraz „Valašské madony“
od ak. malíře Adolfa Liebschera.Svěcení oltáře se zúčastnilo
na 10 000 lidí.
V létě 1904 byla v Halenkově „U Šuláčků“ postavena nová
kaplička a slavnostně posvěcena.
Halenkovský rodák farář Augustin Koňařík byl v září 1904
přeložen na faru do Velkých Kunčic. Doposud působil
ve Valašském Meziříčí. Jeho bratr farář Bedřich Koňařík,
dosavadní kooperátor v Újezdě, byl v listopadu 1904 přeložen do Prostějova.
Dne 3. září 1905 odešel na nové působiště do Nového
Hrozenkova farář František Procházka, který v Halenkově
působil od roku 1896. Byl dobrým hudebníkem. Na jeho
místo k nám přišel Th. Dr. Jan Poštůlka ze Studénky.
Za celý rok 1902 zemřelo v Halenkově 75 osob (47 mužů a 28
žen). V tomto roce bylo uzavřeno 17 manželských svazků.
V roce 1903 zemřelo 71 osob (39 mužů a 28 žen). Bylo
uzavřeno 18 manželských svazků.
V průběhu roku 1905 se narodilo 93 dětí bylo to 48 chlapců a 45 dívek. Zemřelo 63 osob (23 mužů a 30 žen) a bylo
uzavřeno 20 manželství.
V lednu 1905 a 1906 se rozmohl opět na Valašsku spiritismus. Prorok – médium Martin Koňařík byl znám hlavně sezením u starých Kolínků za vsetínským zámkem. Médium –
prorok dostal jméno Cyrilek.
Dne 11. ledna 1906 přišel do Halenkova nový farář Dp.
Ludvík Koncer z Barnové. Dosavadní administrátor Th.
Dr. Jan Poštůkla, zde působil jen od 3. září 1905
Dne 13. března byl přeložen do Přerova Dp. Jaroslav Hlobil.
Místo něj nastoupil Alois Viceník z Bilavska, ale ten už 9.
června odešel do Liptálu. Po něm přišel kaplan Karel Ježka,
který byl pověřen vyučováním náboženství ve školách.
Na podzim 1908 bylo mnoho dětí v Halenkově z obou našich škol nemocno nakažlivými nemocemi: spálou, záškrtem
a chřipkou. V listopadu byla postižena polovina dětí a tak od 5.
prosince do 4. ledna 1909 bylo nařízeno zastavit vyučování.
V březnu 1909 byl pan továrník Theodor Thonet vyznamenán záslužným křížem papežem Piem X. ve Vatikánu.
Ve zdejším kostele roku 1909 z milodarů byla zakoupena
nová šamotová podlaha a její položení bylo ukončeno 5. června. Spodní zeď v kostele byla natřena olejomalbou. Čelní stěna
věže a kostela byly opraveny, též zadní část plotu od hřbitova
v zahradě byla opravena a před farou byl pořízen nový plot.
Dne 17. června 1909 přijel do Halenkova olomoucký biskup Dr. Karel Visner a udílel biřmování. Byl přivítán farářem
L. Koncerem .
Podle tiskové zprávy: „V posledních 30 letech padlo
za oběť alkoholismu 7,5 milionu lidí“. Proto se v roce 1909
v červenci konal v Londýně sjezd o alkoholismu za účasti
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1600 delegátu z mnoha zemí. Studentský svaz Moravských
akademiků mel k tomuto tématu v roce 1909 sjezd
ve Valašském Meziříčí.
V kroměřížském blázinci bylo toku 1909 léčeno 924 duševně chorých. U 32 % z nich způsobil nemoc alkohol
Halenkovský rodák Bedřich Koňařík (nar. 13.4.1878) studoval v letech 1891 – 1899 gymnázium ve Valašském
Meziříčí a po absolvování církevních škol se stal knězem.
Po působení na několika farnostech založil roku 1909
v Kunčicích pod Ondřejníkem léčebnu alkoholiků, první
v tehdejším Rakousko – Uhersku, jejímž byl ředitelem.
Protialkoholická léčebna zanikla v roce 1916 pro nedostatek
peněz.
Dne 11.června 1910 vyhlásil španělský král Alfons XIII.
ve své zemi svobodu víry a vyznání, což vedlo k roztržce
s Vatikánem. Rovněž dovolil ženám vysokoškolské studium.
Již začátkem července 1910 v Čechách přestoupilo několik
desítek katolíků k evangelické církvi na protest proti encyklice papeže Pia X.
Dne 5. července 1910 byl vysvěcen na římskokatolického
kněze v Olomouci halenkovský rodák Václav Tylčer (nar.
1886). První mši sloužil v neděli 10. července ve zdejším
kostele.
Podle zpráv z Ruska v zemi do 19. srpna 1910 zemřelo
na choleru 50.287 lidí. Dne 13. září byly již zaregistrovány
první případy cholery také v severním Polsku.
Stavba Vsetínské nemocnice se stala velkým dobrodiním
pro celý náš kraj. Její stavba byla zadána místním stavitelům
– Urbánkovi, Londinovi a Kubíčkovi. Řemeslnické práce
byly zadány mistrům ze Vsetína a okolí. Již v době stavby
nemocnice byl zvolen primářem MuDr. Gregor z Německého
Brodu. Projekt zahrnoval výstavbu hlavní budovy, pavilon
pro infekční nemoci, pitevnu, dezinfekci a úmrlčí komoru.
Stavba celého areálu byla dokončena v dubnu 1911 a byla
slavnostně otevřena dne 23. dubna 1911, v září 1911 byla pak
otevřena kaple. Nemocnice měla 62 postelí a 11. června 1911
dostala právo veřejnosti. Primáři Gregorovi pomáhali v jeho
práci i sekundární lékařka, 6 sester, pomocnice a sluhové.
Správcem nemocnice byl jmenován Miloš Zelinka z Janové.
V srpnu 1912 odešel z Halenkova kaplan Karel Ježka
do Tovačova a místo něj přišel František Beránek z Kozlovic,
okres Místek.
Dne 1.května 1913 se do Halenkova přistěhoval nový varhalník pan Šebestián Halata.
A 6. května byl zdejší farář Dr. Ludvík Kancer jmenován
místoděkanem Vsetínska.
V roce 1913 bylo v Halekově přikročeno k důkladným
opravám kostela a fary. Byla provedena kostelní okna, stavební práce na kostele a hřbitovní zdí, hromosvod, železný
plot a brány, orýnování kostela a fary, stolařské a pokryvačské práce a malba kostela.
Ve věži kostela byly tři zvony: největší z nich byl z roku 1722,
měl průměr 61 cm, vážil 140 kg. Nesl latinský nápis: „Ježíš dobrý Pastýř s ovečkou“. Druhý zvon pocházel z roku 1869. Měl
průměr 50 cm, vážil 74 kg a byl na něm obraz „Madony
s Ježíškem v náručí“. Třetí zvon byl z roku 1895. Měl průměr
44 cm a vážil 36 kg. Na obrazu byl „Ukřižovaný Spasitel“.
Dne 16. prosince 1913 se v Novém Hrozenkově konal
pohřeb pana faráře Františka Procházky, který v letech 1896
– 1906 působil v naší obci. Pohřební obřad vykonal děkan
Dp. Augustin Žádník.
Zapsala: Olga Šuláková, kronikářka
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Valašské oční centrum dnes poprvé operuje
V pondělí 22. října bylo symbolickým přestřižením
pásky ve Vsetínské nemocnici slavnostně otevřeno
Valašské oční centrum. První operaci na novém špičkovém laserovém přístroji má primář očního oddělení
Michal Ziegler naplánovánu právě na 2. listopadu.
Valašské oční centrum je unikátním projektem Vsetínské
nemocnice a společnosti ZIRIS Oční centrum. Ta zakoupila a dala k dispozici špičkový 6D laser Schwind pro refrakční operace oči včetně nejnovější diagnostiky pro vyšetření očí. Investice do zařízení se vyšplhala k 20 milionům
korun.
Valašské oční centrum by se tak mělo stát špičkovým
pracovištěm a konkurencí pro již zavedená obdobná zařízení v celé republice. Primárně je jeho činnost zaměřena
na lidi z našeho regionu, k dispozici však bude i pacientům
odjinud.
Text a foto: Jiří Žůrek

Kromě laseru světových parametrů má Valašské oční centrum k dispozici i špičkové přístroje pro diagnostiku. Kromě
primáře Zieglera (vpravo) na něm bude pracovat i další lékař v jeho týmu Jiří Siegel.

Frgály dělám od oka a podle receptu kmotry
Svůj první frgál upekla po svatbě před více než třiceti
lety. Od té doby dělá Zdena Úlehlová oblíbený valašský
zákusek na rodinné oslavy a svatby.
„Osobně mám raději maso, miluju například řízky. Ale frgály peču s láskou,” prozradila pětapadesátiletá pekařka
z Halenkova.
O víkendu její hruškový frgál předběhl ve Velkých
Karlovicích přes osmdesát konkurentů a v soutěži o nejlepší
valašský frgál zvítězil. Zřejmě to nebyla žádná náhoda.
Makový frgál, který do Karlovic také poslala, skončil
na čtvrtém místě. Předtím se do podobné soutěže nepřihlásila.
„Nikde je ani nenabízím nebo neprodávám,” upřesnila.
Recept dostala od své kmotry, která je pekla doma v peci.
Když byla malá, často k ní chodila na prázdniny.
„Tam jsem jí s pečením pomáhala a ona mě cepovala,
abych to dělala pořádně,” vzpomíná s úsměvem.
Naučila se to tak dobře, že frgály začala po svatbě péct pro
rodinu na nejrůznější oslavy. Manžel totiž pochází z jižní
Moravy a na buchty byl zvyklý. Posílala je třeba i do Berlína,
kde hraje fotbal její synovec, český reprezentant Roman
Hubník. Podle stejného receptu, který se naučila v mládí,
dělá frgály pořád.
„Lidé se mě ptají na recept, ale já vlastně žádný nemám.
Dělám to od oka. Už vím, jak má to těsto vypadat, tak váhu ani
nepotřebuju,” přiznala. Suroviny ale zná. Používá polohrubou
mouku, kvásek, cukr, sůl, sádlo, slunečnicový olej a žloutky.
„To se nechá vykynout, pak se těsto dá na plech, potře
náplní, posype posypkou a dá péct,” vysvětlila Úlehlová.

Hruškovou náplň si dělá sama z upečených a rozemletých
hrušek smíchaných s trochou badyánu a někdy i vanilkového
cukru.
„Podle toho, jak jsou samy sladké,” doplnila. Peče je v domácí elektrické troubě na speciálním plechu.
Autoři: Jana Fuksová, Michal Trávníček

Oznámení obecního úřadu

Rovněž připomínáme, že poplatek ze psa ve výši Kč 200,- je
splatný do 31.3. příslušného roku.
Nedoplatky na poplatku za psa uhraďte rovněž nejpozději
do 20.12.2012

Zastupitelstvo obce Halenkov na zasedání dne 29. listopadu
2012 schválilo nové znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad.
Sazba poplatku pro rok 2013 je stanovena na Kč 500,Poplatek je splatný do 31.3.2013.
Nedoplatky na poplatku za odpady uhraďte nejpozději do 20.
12. 2012

Po marném uplynutí tohoto termínu budou dlužné částky
předány advokátní kanceláři k vymáhání.
Informace o výši nedoplatků lze získat na tel. číslech
571457310. 			             Marie Sábelová
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Výzva Sboru dobrovolných hasičů Halenkov

Vážení rodiče dětí předškolního a školního věku,
obracíme se na Vás s následující výzvou.

Jako aktivní Sbor dobrovolných hasičů úspěšně vyvíjíme
mnohé aktivity.
Co se nám ale dlouhodobě nedaří, je práce s mládeží.
Jednak asi nedokážeme samotné děti vhodně oslovit, ale také
nám chybí dospělí, kteří by byli ochotni investovat svůj volný čas pro tuto smysluplnou práci.  
Možná, že právě Vy nám můžete pomoci. Pokud by Vás
práce v našem kolektivu bavila a máte ratolesti se zájmem
o moderní techniku, sport, zábavu, přijďte i s dětmi mezi
nás.

Dotace Zlínského kraje

Nabízíme Vám i Vašim dětem zázemí pro činnost, práci
i zábavu v přátelském a pracovitém kolektivu.

Obec Halenkov obdržela v roce 2012 od Zlínského kraje
dotaci ve výši 118 tis. Kč na zabezpečení akceschopnosti
JPO II SDH Halenkov. Finanční prostředky v podobné výši
jsou každým rokem vypláceny obci, jež má zřízenou jednotku požární ochrany kategorie JPO II. Dotace je určena
na hrazení nákladů, které vznikly v souvislosti s placením
dohod o vykonání práce, uzavřených mezi obcí a členy
výjezdové jednotky JPO SDH Halenkov a na hrazení nákladů, které vznikly v souvislosti se zásahy jednotky mimo
katastr obce Halenkov.
Za SDH Halenkov starosta Petr Janota

Pokud by vás naše výzva oslovila, kontaktujte nás.
Na telefonním čísle: 724 178 548
Přes email: hasici@halenkov.cz,
nebo přímo na hasičské zbrojnici, nebo při kterékoliv
z mnoha akcí, které hasiči Halenkov pořádají.
Za SDH Halenkov starosta,
Janota Petr

Vítání občánků v roce 2013

V souvislosti se spuštěním základních registrů ve státní správě došlo v oblasti evidence obyvatel ke změnám, které nám
neumožňují získat přehled nově narozených dětí.
Proto Vám oznamujeme, že pozvání na slavnostní zápis a přivítání nových občánků do života můžeme zaslat jen na vyžádání rodičů. Přihlášení k účasti na vítání občánků proveďte
do 30. 4. 2013 osobně na OÚ Halenkov, tel.: 571 457 310
nebo e-mail: ou@halenkov.cz.	      	
Marie Sábelová

V souvislosti s probíhajícím Evropským rokem aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity navštívily tři desítky
představitelů seniorských organizací ve Zlínském kraji
v říjnu Evropský parlament ve Štrasburku, a to na základě
pozvání poslankyně Evropského parlamentu Olgy
Sehnalové. Třídenního zájezdu se zúčastnila za Okresní
organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami
v ČR, o.s. Halenkov  Mgr. Marta Václavíková. V Evropském
parlamentu se zúčastnila přednášky o činnosti evropských
institucích, a besedy na téma ,,Evropský rok aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity“ s paní europoslankyní
MUDr. Olgou Sehnalovou.
Marta Václavíková
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Naše základní škola

Při ohlédnutí za uplynulým obdobím
má určitě každý dobrý pocit, pokud se
povede to, co si na začátku stanoví.
Výčtem tradičních akcí, žákovských
soutěží, činnostmi kroužků nebo seznamem provedených prací a oprav bych
se už jen opakovala.
Chci vyzvednout to, co k tradičnímu
a zaběhlému přibylo a má velký úspěch.
Od září funguje kroužek Matematické
hry, v němž žáci pod vedením paní učitelky Dariny Mozgové řeší jednodušší
i složitější rébusy, hry SUDOKU a skládají ORIGAMI. Jednou za měsíc si navíc zasoutěží s tím, že vyhrají i nějaké
ceny. „Matika je prostě baví, v tom vidím největší úspěch,“ svěřila se mi paní
učitelka.
Další novinkou, o které chci informovat, je spolupráce školy a Mysliveckého
sdružení Halenkov, které u nás podporuje a vede Myslivecký kroužek. Jednou
za týden paní Daniela Malíková a víc
než tucet dětí I. stupně zaujmou badatelskou pozici ve škole nebo jejím okolí a bádají. Zájem je obrovský, což jen
dokazuje, že láska k přírodě má na
Valašsku velmi hluboké kořeny.
Ve sféře budování a oprav pokračujeme pořád v nastoleném režimu. Na no-

vých stránkách školy www.zshalenkov.
cz můžete sledovat naši činnost a aktuální změny. Věřím, že si na nich každý
návštěvník najde to své.
S výhledem do příštího roku pracujeme na dokončení oprav elektřiny v posledním pavilonu C nebo na podkladech pro žádost o grant na rekonstrukci
školního sportoviště. Pokud nám okol-

Z naší mateřské školičky
Čas nezastavíme

Prázdniny jsou v nenávratnu a povinnosti začaly nejen dospělým, ale
i těm nejmenším.
Na školní rok 2012/13 bylo přijato

28 dětí, celková kapacita k 1.září
2012 čítá 71 dětí. Počet pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců se nezměnil.
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nosti dovolí, možná dojde v souvislosti
se zmíněnými záměry i na modernizaci
sprch a toalet u tělocvičny. Díky panu
Janu Vetchému, který nám posílá pohledy na školu a její okolí z ptačí perspektivy, se můžete sami přesvědčit, že stojí
za to náš sportovní areál zvelebovat.
Na závěr bych Vám chtěla popřát
veselé Vánoce plné klidu a pohody
a úspěšný nový rok.	          
Mgr. S. Růžičková

Září je pro všechny nejtěžší.
Odloučení od rodičů, zvykání si na
nové kamarády, paní učitelky a personál, orientovaní se v novém prostředí, seznamovaní a učení se novým
pravidlům, která se tolik liší od těch
domácích. Pro všechny nastává mravenčí práce, která nekončí po celý
školní  rok.
Pracujeme podle ŠVP, který je orientován k dítěti a směřuje k tomu,
aby děti získaly všestranné základy
do života ve spolupráci s rodiči.
Pro děti je naplánováno spoustu
akcí. (drakiáda, vánoční besídka, návštěvy Alceda, divadelních představení, výlety aj).
Ve spolupráci s OÚ a manažerkami  
Mgr. P.  Zádilskou a Bc. K. Jakešovou
se nám otevřely dveře k novému projektu „Pohyb a reč nás spája“, který
navazuje na ukončený projekt Československá cesta za poznáním. Hlavním
cílem nového projektu je přirozené
odbourávání jazykové bariéry mezi  
dětmi předškolního věku vyrůstajících ve Slovenské a České republice
a prohloubit tak jejich vzájemnou
spolupráci a porozumění. Partnery
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jsou MŠ Halenkov a obec  Domaniža.
Partneři chtějí utvrdit svou dlouhodobou spolupráci a prostřednictvím projektu rozvíjet v naši nejmladší generaci přátelství a respekt vůči ostatním
národům ( sousedům ), vůči lidem
mluvících jinou řečí, ale také jejich
kultuře , tradicím a zvykům. Projekt
nám rovněž napomáhá dovybavit
školní zahradu o herní prvky, sportovní náčiní a amfiteátr . Záměrem je
vést děti k aktivnímu pohybu a kulturním zážitkům.
V těchto dnech děti zažívají předvánoční atmosféru plnou napětí
a očekávání návštěvy čerta a Mikuláše, zářící vánoční stromek a dárky
od „Ježíška“. Pro své nejbližší chys-

tají děti vánoční pásmo, plné básní,
písní a dramatizace. Vystoupení se
koná 19. 12. 2012 v 15.30 hod.
v Kulturním domě Halenkov.
Třídu nejstarších předškoláků ještě
čeká vystoupení pro seniory a návštěva slovenských kamarádů.
Touto cestou bych chtěla poděkovat vstřícnému přístupu OÚ a sponzorům  za poskytování darů k příležitostem mateřinkových akcí (p. Kalus
– trička s logem pro děti z Kuřátek,
dárkové předměty, P. Michálkové –
naaranžované věnečky na každé roční
období, cukrovinky)
Čas nezastávíme, Vánoce a Nový
rok klepou na dveře a já Vám za celý
kolektiv MŠ Halenkov  přeji pohodové prožití svátků vánočních, v novém
roce hodně zdraví, lásky, vyplnění
snů a přání.
napsala  Ivana Bátlová

Foto: J. Vetchý
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Vážení fotbaloví příznivci a sportovní přátelé
Dovolte, abych Vás závěrem kalendářního roku krátce seznámil s děním ve fotbalovém klubu TJ TATRAN Halenkov.
Na jaře tohoto roku byl zvolen nový výbor fotbalového
klubu.
Členové výboru:   J. Haničák, A. Koláček, J. Koňařík,         
O. Machálek, R. Ondryáš, M. Surovec, J. Toman.
V současné době reprezentují naši fotbalisté obec v těchto
kategoriích:
OP muži
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre
1. Ratiboř A
13 10 1 2 45: 22
2. Vel.Karl.+Karol. B
13 8 1 4 35: 24
3. Dolní Bečva B
12 7 2 3 25: 18
4. Střítež
13 6 4 3 46: 34
5. Prostřední Bečva
13 7 1 5 37: 34
6. Halenkov
11 7 0 4 30: 16
7. Horní Bečva A
12 7 0 5 33: 24
8. Valašská Bystřice
13 6 1 6 31: 24
9. Lhotka n.B.
12 5 2 5 31: 25
10. Nový Hrozenkov
13 4 3 6 19: 29
11. FC Vsetín B
13 4 2 7 23: 41
12. Krhová A
13 4 1 8 27: 38
13. Kelč B
12 3 1 8 20: 33
14. Valašská Senice
13 0 1 12 21: 61
Nejlepší střelci: R. Jakeš (8), D. Kovář (7)

Body
31
25
23
22
22
21
21
19
17
15
14
13
10
1

OP dorost sk. A
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body
1. Ratiboř
9 8 0 1 46: 9
24
2. Ústí
9 7 0 2 27: 14 21
3. Halenkov
9 5 1 3 30: 12 16
4. Liptál
9 4 0 5 13: 24 12
5. Lačnov
9 2 1 6 23: 26 7
6. Leskovec
9 0 0 9 3: 57
0
Nejlepší střelci: V. Maňák (15), D. Kovařčík (7)

starší přípravka - trenér  P. Bláha, starší žáci – (P. Uherek),
dorost – (T. Maliňák, J.Ondrušík), muži – (O. Machálek,      
A. Koláček). Výsledky jednotlivých týmů v podzimní části
fotbalové soutěže jsou uvedeny v tabulkách, pod tabulkami
jsou uvedena jména nejlepších střelců.
Díky finanční podpoře od obce, stávajícím i novým sponzorům se nám podařilo v tomto roce vybudovat na hřišti nové
střídačky, koupit a nainstalovat tabuli s časomírou.
Všem hráčům a trenérům děkujeme za výsledky, kterých bylo
dosaženo v podzimní části soutěže. Speciální dík patří některým
hráčům, i skalním příznivcům Tatranu, kteří se navíc účastnili
brigád a kulturně-společenských akcí. Např. slavnostní otevření
sezóny na cyklostezce Bečva a prodej občerstvení ve stánku
na halenkovské pouti, organizace fotbalových turnajů a přátelských utkání i mimo oficiální soutěž.
Na závěr přejeme všem hráčům i fanouškům veselé Vánoce
a do nového roku 2013 mnoho vydařených zápasů!
Radek Ondryáš, předseda TJ Tatran Halenkov.
OP starší žáci sk. B
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body
1. Ústí
7 5 2 0 44: 7
17
2. Huslenky
7 4 1 2 29: 16 13
3. Jarcová
7 4 1 2 23: 21 13
4. Halenkov
7 1 1 5 9: 24
4
5. Liptál
8 1 1 6 12: 49 4
Nejlepší střelci: V. Pekař (4), A. Tlašek (2)
OP starší přípravka sk.A
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body
1. Vel.Karl.+Karol.
8 8 0 0 48: 11 24
2. Nový Hrozenkov
8 5 0 3 73: 15 15
3. Valašská Polanka
8 5 0 3 36: 27 15
4. Lhota u Vs.
8 2 0 6 20: 46 6
5. Halenkov
8 0 0 8 7: 85
0
Nejlepší střelci: D. Žárský (3), A. Himmerová (2), J. Zádilský (2)

Foto: týdeník Jalovec
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